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PIÓRO KOSMETYCZNE Z TERAPIĄ FOTONOWĄ
Instrukcja obsługi

(model: TB-1693)
PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją  
obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Funkcje i przeznaczenie:
Dzięki niewielkim wymiarom jest łatwe w użyciu. Światło niebieskie 
o długości fali 415 nm oczyszcza skórę z trądziku. Światło czerwone o 
długości fali 660 nm redukuje zmarszczki i kompensuje oznaki starzenia się 
skóry. Pióro kosmetyczne posiada automatyczny wyłącznik czasowy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić 
prawidłowe działanie urządzenia. W ten sposób zminimalizowane zostanie 
ryzyko uszkodzenia produktu.

Ostrzeżenia: 
Nie powinno być używane przez kobiety w ciąży, dzieci ani osoby o 
nadwrażliwej skórze.
Nie wolno używać na uszkodzoną skórę.
Nie wolno używać na skórę po depilacji lub operacji plastycznej.
Nie wolno używać na skórę twarzy pokrytą makijażem.
Nie wolno aplikować terapii fotonowej na powieki i skórę szyi.
Nie wolno świecić bezpośrednio w oczy ani używać w ich okolicy.
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy podczas używania produktu, 
należy natychmiast przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem.
Nie wolno używać urządzenia w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
Nie wolno samemu naprawiać, rozbierać ani modyfikować produktu.
Nie wolno wrzucać urządzenia to ognia, ponieważ może eksplodować.

Dane techniczne:
Zasilanie: 1 x bateria 1,5 V typu AA
Moc: 158 mW
Materiał: ABS
Wymiary: 2,6 x 14,1 cm

Opis elementów produktu:
1. źródło światła niebieskiego
2. ON/OFF (przełącznik funkcji)
3. pokrywa komory akumulatora
4. źródło światła czerwonego 

Sposób użycia:
Zdejmij pokrywę komory baterii kręcąc nią  
w prawo i włóż do środka baterię 1,5 V
typu AA (nie jest dostarczana z urządzeniem).  
Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową  
biegunowość. Załóż pokrywę kręcąc nią w lewo.

Światło niebieskie – aktywacja i sposób postępowania:
Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aby załączyć
urządzenie. Uaktywnia się niebieskie światło lecznicze. Przyłóż głowicę ze
źródłem niebieskiego światła do skóry i równomiernie aplikuj promienie na 
obszar pokryty trądzikiem. Kurację należy przeprowadzać 2 razy dziennie 
przez ok. 5 minut. Po ok. 5 minutach pióro wyłączy się automatycznie.

Światło czerwone– aktywacja i sposób postępowania:
Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aby załączyć
urządzenie. Uaktywnia się czerwone światło lecznicze. Przyłóż głowicę ze
źródłem niebieskiego światła do skóry i równomiernie aplikuj promienie na 
obszar pokryty trądzikiem. Kurację należy przeprowadzać 2 razy dziennie 
przez ok. 5 minut. Po ok. 5 minutach pióro wyłączy się automatycznie.

Wyłączanie urządzenia: Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez 
kilka sekund lub pozostaw na kilka minut, a urządzenie wyłączy się 
automatycznie.

Sygnalizacja wyczerpania się baterii: Urządzenie wyłączy się automatycznie 
po 10 sygnałach świetlnych wysłanych przez przycisk ON/OFF. 

Nie wolno naświetlać skóry niebieskim światłem leczniczym przez dłużej 
niż 5 minut. Podczas naświetlania poruszaj głowicą pióra bezpośrednio 
nad skórą, należy unikać jej dotykania.

Czyszczenie i konserwacja: Po zakończeniu zabiegu należy wyczyścić 
urządzenie lekko wilgotną szmatką. Urządzenie należy wyłączyć przed 
rozpoczęciem czyszczenia. Do czyszczenia nie wolno używać wody, 
alkoholu, środków ściernych ani innych agresywnych płynów.

Wskazówka: Gdy nie można załączyć urządzenia, może się okazać, że 
źle włożono baterię lub jest wyczerpana (należy ją wymienić).

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy 
naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy 
oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i 
ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja 
odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie 
przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je 
oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać 
zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego 
normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją 
produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się 
podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. 
warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem 
produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z 
produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych 
zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od 
modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w 
wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu 
odpowiada jego właściciel.

Opis elementów produktu:


